El-shaver våd/tør,
9000-serien
Shaver S9000
Prestige
NanoTech-præcisionsskær
Fremragende SkinComfortringe
BeardAdapt-sensor
Trådløs Qi-ladestation

Oplev verdens tætteste elektriske barbering
Utroligt skånsom mod huden*
SP9860/13

Philips SP9000 Prestige glider let over huden og skærer hvert eneste skægstrå
ekstremt tæt og præcist, selv hvis det er syvdagesstubbe. Ingen anden
barbermaskine i verden kan måle sig med SP9000 Prestige, når det gælder
design, resultat og komfort. Oplev forskellen. Denne model fås også med en slank
Qi-ladestation.
Den tætteste elektriske barbering
NanoTech-præcisionsblade barberer tættere end noget andet
Barberhovedet følger ansigtets konturer.
Uovertruﬀen hudkomfort
Glider ekstremt let over huden
BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen efter skægstråenes tykkelse
Barbering med færre strøg og øget hudkomfort
Skræddersy din barbering med tre forskellige indstillinger
Førsteklasses oplevelse
Trådløs Qi-ladestation
Præcisionstrimmer med klikbeslag
Eksklusivt opbevaringsetui
Rengøres nemmest under rindende vand
AquaTec til både våd- og tørbarbering
60 minutters ledningsfri barbering efter 1 times opladning

El-shaver våd/tør, 9000-serien

SP9860/13

Vigtigste nyheder
NanoTech-præcisionsblade barberer tættere
end noget andet

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen
efter stråenes tykkelse

Præcisionsbladene har ekstra skarpe og stærke
kanter, som er forstærket med nanopartikler.
Skæreelementerne er udformet til at barbere
med maksimal præcision og give et ekstremt
hudnært resultat, som du kan mærke.

Philips SP9000 Prestige tager sig også af dine
syvdagesstubbe uden problemer takket være
BeardAdapt-sensoren, som hvert 15. sekund
registrerer skægstråenes tykkelse og
automatisk tilpasser barberingen efter dit skæg.

Glider ekstremt let over huden

Barbering med færre strøg og øget
hudkomfort

De beskyttende Superb SkinComfort-ringe
omkring skæreelementerne får SP9000
Prestige til at glide let og eﬀektivt hen over
ansigtet med minimal indvirkning på huden.
Det er disse ringe med metallic-pigment og
deres anti-friktionsbelægning, der gør
barberingen så behagelig.
Trådløs Qi-ladestation

Oplad din Philips SP9000 Prestige (eller en
anden Qi-kompatibel enhed) trådløst ved at
lægge den på den slanke Qi-ladestation, som
fås til din barbermaskine. Det tager tre timer at
lade den helt op.

Barbermaskinen får ﬂere skægstrå med i hvert
strøg takket være åbningerne, som i det nye
design er bredere og rundere. Det gør
barberingen ekstremt eﬀektiv og behagelig,
også selv om skægstubbene er lidt længere.

Barberhovedet følger ansigtets konturer.

Du får en hudnær barbering med minimal
hudirritation takket være det ﬂeksible
barberhoved, som kan bevæge sig i alle
retninger og følger ansigtets konturer. Det får
selv de sværest tilgængelige hårstrå med og
sikrer en glattere barbering med færre strøg.
Præcisionstrimmer med klikbeslag

Fuldend din barbering ved at bruge
præcisionstrimmeren med SmartClick-beslag.
Den er perfekt til trimning af overskæg og
bakkenbarter.

Skræddersy din barbering med tre forskellige
indstillinger

Med komfortindstillingerne kan du skræddersy
din barbering ved at vælge mellem tre
indstillinger: normal, hurtig eller sart. Normal
vælges til den daglige barbering, hurtig, når du
vil spare tid eller til områder med kraftigere
hårvækst, og sart til mere sarte områder.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer
omkostninger, energiforbrug og CO2udledning. Hvordan? De tilbyder en markant
miljømæssig forbedring på et eller ﬂere af
Philips' grønne fokusområder energieﬀektivitet, emballage, farlige stoﬀer,
vægt, genbrug og bortskaﬀelse samt garanteret
lang levetid.
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Speciﬁkationer
Tilbehør
SmartClick: Præcisionstrimmer
Etui: Eksklusivt etui
Brugervenlig
Display: %-indikator for batterikapacitet
Wet & Dry: Våd og tør brug
Rengøring: 3-trinsrengøring, Vaskbar

Barberingsresultat
Barberingssystem: NanoTech-præcisionsskær,
Fremragende hudkomfortsystem
Konturfølgende: ContourDetect-teknologi
SkinComfort: Fremragende hudkomfortsystem,
Fremragende SkinComfort-ringe, BeardAdaptsensor
Personlige komfortindstillinger: Indstillinger
for Følsom-Normal-Hurtig

Design
Overﬂade: Tidløs elegance
Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering
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Strøm
Hurtig opladning: 18 minutter
Opladningstid: 3 timer
Opladning: Qi-ladestation
Driftstid: 60 minutter
Service
2 års reklamationsret
Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med
SH98

* Sammenlignet med andre førende topbrands. Testet på
1-3 dages skæg.

